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Inleiding 
 
Voor u ligt de rapportage Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (vanaf nu afgekort 
tot KVO-B)  bedrijventerrein Pavijen. Deze rapportage is het resultaat van de nauwe 
samenwerking tussen de volgende partners:  

 Gemeente Culemborg 
 Politie 
 Brandweer 
 Ondernemers bedrijventerrein Pavijen  
 MKB Nederland als procesbegeleiding. 

 
De partners werken inmiddels sinds 2005 samen en doel is het continueren van het 
certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen bedrijventerreinen (KVO-B) “Continu 
Samenwerken”, omdat KVO-B zich heeft  bewezen als een instrument dat effectief kan zijn 
om publieke en private partijen samen te laten werken aan veiligheid. MKB Nederland heeft 
het proces begeleid.  
 
Opzet van dit plan van aanpak:  
 
In hoofdstuk 1 wordt de evaluatie weergegeven van de maatregelen die men genomen heeft 
om de veiligheidssituatie te verbeteren/c.q. te optimaliseren in de afgelopen jaren. 
 
In hoofdstuk 2 wordt de huidige veiligheidssituatie in kaart gebracht, op basis van, resultaten 
enquête 2-meting, schouw van de bedrijventerreinen en gegevens van gemeente, politie en 
brandweer. De genoemde gegevens zijn geanalyseerd en waar mogelijk in samenhang 
gebracht. Problemen/knelpunten volgen uit deze analyse. 
 
Problemen/knelpunten dienen te worden opgelost door middel van het formuleren van 
eenduidige doelstellingen en maatregelen. ‘wat willen wij en kunnen wij’. Veelal zijn er teveel 
problemen die om een oplossing vragen.  De praktijk leert namelijk dat gezien de 
beperktheid aan menskracht en andere ( ook financiële ) middelen niet alles tegelijkertijd is 
aan te pakken. Keuzes dienen daarom te worden gemaakt. ‘Prioriteiten stellen in 
doelstellingen en maatregelen’. De grote lijn uitstippelen. De gemaakte keuzes dienen als 
basis voor het werkplan voor de komende tijd. In hoofdstuk 3 wordt deze grote lijn 
weergegeven. 
Het eigenlijke werk, de Finetuning van de grote lijn vindt plaats in hoofdstuk 4. Hoe wordt iets 
aangepakt, door wie wordt iets gedaan, zijn er mogelijk partners te vinden en binnen welke 
termijn moet iets zijn gerealiseerd. 
  
Het KVO-B is een proces dat door de partners is aangegaan voor een bepaalde tijd. Een 
proces dient te worden geborgd om de continuïteit te garanderen. Een proces is een 
dynamische activiteit waarvan het resultaat wordt bepaald door een juiste communicatie 
tussen de partners. Regelmatige evaluatie van het proces is een voorwaarde om de 
effectiviteit van de genomen besluiten en maatregelen te meten. Hoofdstuk 5 geeft over deze 
onderwerpen uitsluitsel.  
 
De werkgroep heeft na de voorbereiding van MKB Nederland in drie bijeenkomsten gewerkt 
aan het opstellen en uitwerken van een nieuw veiligheidsplan voor “Pavijen”.  In de loop van 
dit  planproces zijn er geen andere partijen/partners betrokken geweest bij het structurele 
overleg van de werkgroep. 
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1. Evaluatie maatregelen 2014-2016 Pavijen Culemborg  
 
Thema beheer en onderhoud 
Het schouwen 2x per jaar (1x bij lichte omstandigheden en 1x in het donker) gaat goed. Er 
zijn voldoende ondernemers bij betrokken. Schouwen vindt plaats met een app. Dat is nog 
niet bij iedereen goed ingeburgerd, maar gaat vooruit. Meldingen op privégebied moet nog 
handmatig worden doorgevoerd. De brandweer legt in voorkomende gevallen een 
bedrijfsbezoek af. 
Pavijen heeft een aantal fysieke veranderingen ondergaan de afgelopen 2 jaar. O.a. nieuwe 
ontsluiting vanaf N-320 richting Beesdseweg om het uitgebreide P+R terrein bij NS-station 
beter bereikbaar te maken, nieuwe rotonde Tunnelweg (genaamd Ovonde gerealiseerd), 
aanpassingen P+R-terrein NS (van oost naar west kant gebracht), Provinciale weg N-320 
heeft capaciteitsaanpassingen ondergaan (gereed oktober 2016). Daarmee is de 
bereikbaarheid en doorstroming op een tweetal knelpunten verbeterd (N-320 en rotondes 
Tunnelweg). 
Het aantal leegstaande panden is nog steeds stevig, alhoewel enkele panden gevuld zijn. Oa 
het oude dc van ALDI, het grootste leegstaande gebouw is thans verhuurd. Het aanzien van 
enkele delen van  Pavijen blijft een bron van zorg (door leegstand). De situatie lijkt zich licht 
te verbeteren. Ook de belangstelling voor nieuwe kavels op Pavijen V neemt toe (sinds eind 
2015). 
 
Thema veiligheid 
Er zijn thans geen plekken met grote parkeerproblematiek. Situatie rond Kaascentrale A-
ware is onder controle. Parkeerplekken aan Energieweg ten dienste van A-ware bieden 
soelaas. De aansluiting Erasmusweg- vernieuwde N-320 is uitgevoerd (gereed oktober 
2016) waardoor de tijdelijke situatie die daar gold na het gereedkomen van de revitalisering 
van de Erasmusweg tot het verleden behoort. 
 
De Stichting Pavijen heeft diverse verbeteringen doorgevoerd aan het camerasysteem (o.a. 
de stroomvoorziening van de camera’s is verbeterd). Er dient echter nog een knoop te 
worden doorgehakt over diverse andere verbeteringen. En de vraag of het systeem gaat 
worden aangevuld met surveillance gedurende de nachtelijke uren. In de afgelopen periode 
zijn verder nieuwe informatiepanelen geplaatst bij invalswegen naar Pavijen. 
 
Het aantal inbraken is in de afgelopen periode op hetzelfde (lage) niveau gebleven. 
 
De discotheek heeft een nieuwe uitbater gekregen met een andere formule. De afspraken 
met de gemeente en politie zijn helder en worden nagekomen. Geen bron van overlast. 
Thema brandveiligheid: 
Er zijn nauwelijks calamiteiten geweest. Brandbare buitenopslag en pallets ed. blijft bij de 
schouwen echter een punt van aandacht. Brandweerputten en brandkranen zijn 
gedigitaliseerd en beschikbaar voor brandweer bij uitrukken. 
 
Thema communicatie 
De jaarlijkse avond over veiligheid is 2x georganiseerd en redelijk goed bezocht.  
De eindejaarsbrieven zijn/worden verzonden zowel in 2015 als 2016. De communicatie 
richting de ondernemers per e-mail is geïntensiveerd om een beter bereik te krijgen.  
 
Samenvattend 
In de afgelopen 2 jaar zijn de activiteiten van het KVO doorgezet en zijn daarnaast extra 
accenten gezet die de samenwerkingsstructuur op het bedrijventerrein versterken. Het 
ondernemersfonds is nu operationeel. Er zijn nu nl. middelen voor concrete projecten, 
waarvoor (groepen van) ondernemers zelf hebben gekozen en waar ze zonder tussenkomst 
van de gemeente zelf over kunnen beslissen. 
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2. Feiten en Cijfers 
 
Om de veiligheidssituatie van de bedrijventerrein Pavijen in Culemborg voor de 
hercertificering te onderzoeken is gebruik gemaakt van verschillende informatiebronnen: 

 Plan van Aanpak van februari 2015 
 Evaluatieverslagen van Gemeente, Politie, Brandweer en ondernemers inzake 

de samenwerking vanaf 2015 tot heden 
 Enquête 5-meting in relatie tot de 4-meting van 2014 
 Gegevens Gemeente, Politie en Brandweer 
 Schouw bedrijventerrein Pavijen 

 
Resultaten 5-meting bedrijventerrein Pavijen 
 

Resultaten Ondernemersenquête Pavijen  5-meting 

Respons  25% 
Respondenten/Totaal aantal bedrijven 74/300 
Onveiligheidsgevoelens in/om bedrijf 20% 
Onveiligheidsgevoelens op het bedrijventerrein 18% 
Overlast 45% 
Graffiti 7% 
Vernieling  15% 
Poging tot Inbraak 4% 
Inbraak 6% 
Aangifte/Meldingsbereidheid (gemiddeld) 49% 
Beschikt over een BHV-plan 80% 
Voordoen brandgevaarlijke situaties 7% 
Beheer en onderhoud (tevreden) 77% 
Verkeersveiligheid (knelpunten) 29% 
Bewegwijzering naar het terrein 96% 
Bewegwijzering op het terrein 86% 
Bereikbaarheid eigen bedrijf 94% 
Parkeermogelijkheden nabij uw bedrijf 86% 
Ontsluiting van het bedrijventerrein 92% 
Bereikbaarheid openbaar vervoer 65% 
Gladheidbestrijding 79% 
Voldoende openbare verlichting  75% 
Voldoende openbaar parkeren vrachtauto’s 27% 
Voldoende openbaar parkeren auto’s 56% 
Signalen criminaliteit op het terrein 19% 
Vindt dat deze criminaliteit aandacht moet krijgen bij KVO 94% 
Geconfronteerd met cybercriminaliteit 36% 
Wil verder geïnformeerd worden over cybercriminaliteit 64% 
RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) opgesteld 52% 

 
 
Voor een uitgebreider verslag zie bijlage 5.  
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Schouw 
Het terrein is op 16 juni en 16 september 2016 door middel van een schouw beoordeeld. De 
belangrijkste bevindingen staan hieronder aangegeven en worden verder vergeleken met de 
schouw van 2014. Voor een meer uitgebreide rapportage zie bijlage 6.  

 

THEMA 2014 2016 

Verlichting openbare ruimte + + 
Beheer en onderhoud + + 
Verkeersveiligheid + + 
Brandveiligheid + + 
Bereikbaarheid + + 
Diefstal/inbraak   
1) verlichting private panden ± ± 
2) afsluiting van panden, 
inklimmogelijkheden 

+ + 

3) zichtlijnen + + 
Leefbaarheid   
1) zwerfvuil + + 
2) graffiti + + 
3) vernielingen + + 
4) overige ± 

(Meer Leegstand: kan 
problemen op leveren) 

± 
(wel beter, maar leegstand: is er 

nog steeds) 

 
 
Incidentengegevens 
 
Brandweer, Gemeente en Politie registreren zaken die in het kader van deze verslaglegging 
van belang kunnen zijn. De relevante zaken zijn hieronder vermeld.  
 

 
 
Gegevens Gemeente 
 
De binnengekomen meldingen over de jaren 2015 en 2016 bij de gemeente Culemborg zijn 
als externe bijlage bijgevoegd. 
 
 
 
 

Gegevenstabel 
Brandweer 

2008 2009 2010 2011  2012 2013 2014 2015 2016 

Brand (binnen) 1 2 1 3 1 1 1 1 0 
Brand (buiten) 6 1 0 2 3 1 0 1 0 
Hulpverleningen 4 4 3 5 2 4 2 3 3 
Ongewenste Melding 29 39 37 32 40 17 17 19 19 
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Gegevens Politie 
 

Gegevenstabel Pavijen 2003 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Diefstal/inbraak bedrijven/instellingen 62 29 22 21 24 12 7 9 
Winkeldiefstal 3 0 0 1 1 2 3 1 
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen  35 12 16 11 7 10 8 10 
Diefstal af/uit/van overige voertuigen 0 4 2 3 4 4 0 1 
Diefstal motorvoertuigen 11 0 0 0 0 1 4 3 
Diefstal brom-,snor-, fietsen  25 0 0 21 36 13 11 10 
Zakkenrollerij 0 0 0 2 1 1 4 0 
Overige vermogensdelicten 0 10 7 11 9 18 21 16 
Mishandeling 0 3 7 1 1 3 5 8 
Vernieling/zaakbeschadiging 20 3 6 6 6 2 6 4 
Overige vernieling/beschadiging 0 0 0 0 0 5 2 5 
Verduistering 6 4 2 5 3 5 1 0 
Fraude 0 6 5 6 0 0 0 0 
Bedreiging 0 0 0 7 6 1 9 4 
Drugsoverlast 2 3 7 0 1 0 0 1 
Overlast  18 3 1 2 4 4 4 1 
Verkeersoverlast  15 15 9 0 1 0 2 2 
Geluidshinder 0 4 9 8 0 0 0 0 
Verkeersstremming      0 1 2 
Parkeerprobleem  0 15 9 6 4 7 7 4 
Brandstichting 10 0 0 0 0 0 0 1 
Rijden onder invloed alcohol 0 0 0 0 0 8 5 4 
Aanrijding materiële schade 0 10 10 11 8 16 21 20 
Aanrijding letsel 0 1 3 2 3 4 2 3 
Verlaten plaats na ongeval 0 14 15 21 14 11 12 12 
Graffiti 0 0 0 0 0 0 1 0 
Milieu 0 0 0 0 0 4 4 5 

 
De categorieën die gebruikt/genoemd worden in de rapportage voor het KVO, voor wat 
betreft incidentencijfers politie, zijn niet allemaal dezelfde als de categorisering die de politie 
intern gebruikt. Bijvoorbeeld: Overige Vermogensdelicten, dit is een verzamelnaam voor alle 
zwaardere strafbare feiten. Hier heb ik de cijfers in gezet van oa schuur/garage-inbraken en 
andere diefstallen. 
Diefstallen uit Motorvoertuigen:  

Dit zijn zowel de auto-inbraken als de diefstallen van bv de velgen van de auto’s (die 
hebben we bij verschillenden autobedrijven gezien).  Voor wat betreft de cijfers wordt 
de westelijke parkeerplaats van het NS-station tot Pavijen gerekend. Omdat daar veel 
incidenten zijn geweest heeft dit ook invloed op het totaalbeeld. 

- Overige Vermogensdelicten: 
Zoals een verzamelnaam die de politie niet hanteert. Desondanks zijn de cijfers 
stabiel. 

- Aanrijdingen materiele schade: 
Cijfers zijn het gevolg van de renovatie van enkele kruispunten van wegen met de 
Pavijen. 

- Verlaten plaats ongeval:  
De meeste meldingen hebben betrekking op het scheef/omverrijden van 
straatmeubilair zoals lantaarnpalen. 
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Analyse/Probleempunten 
 
In onderstaande tabel worden de resultaten van de enquête 4-meting met de 5-meting. Voor 
meer info zie bijlage 5.  
 

Enquêteresultatenvergelijking Pavijen  0-meting 4-meting 5-meting Verschil 
 

Respons  30% 20% 25% 5% 
Respondenten/Totaal aantal bedrijven 90/300 61/300 74/300 13 
Onveiligheidsgevoelens in bedrijf 28% 10% 20% 10% 
Onveiligheidsgevoelens op bedrijventerrein 22% 13% 18% 5% 
Overlast  34% 16% 45% 29% 
Graffiti 26% 7% 7%  
Vernieling  15% 15%  
Poging tot Inbraak 19% 10% 4% -6% 
Inbraak 15% 7% 6% -1% 
Aangifte/Meldingsbereidheid (gemiddeld) - 36% 49% 13% 
Beschikt over BHV-plan - 85% 80% -5% 
Voordoen brandgevaarlijke situaties 7% 8% 7% -1% 
Beheer en onderhoud (tevreden) 51% 75% 77% 2% 
Verkeersveiligheid (knelpunten) - 25% 29% 4% 
Voldoende openbare verlichting  - 89% 75% -14% 
Voldoende parkeren vrachtauto’s - 35% 27% -8% 
Voldoende parkeren auto’s - 62% 56% -6% 

 
Politie 
Het is in de afgelopen periode lastig gebleken om aan de hand van camerabeelden tot 
opsporing van delicten te komen. Hier zijn verschillende redenen voor aan te wijzen. De voor 
de camerabeelden verantwoordelijke stichting heeft verbeteringen uitgevoerd en andere 
verbeteringen zijn nog in voorbereiding en zullen nog op effectiviteit moeten worden 
beoordeeld. De Politieorganisatie heeft voor bepaalde doelstellingen, speerpunten, 
beschreven (met name betrekking tot de High Impact Crimes zoals woning- en 
bedrijfsinbraken).  Door een integrale aanpak van die speerpunten zijn een aantal 
doelstellingen behaald. Door de renovatie van enkele kruisingen van wegen op Pavijen is er 
een stijging van het aantal verkeersongevallen te zien. Dit is niet te verwijten aan de inzet 
van de organisatie (de politie). Ditzelfde geldt voor het aantal incidenten “verlaten plaats na 
ongeval” (veelal beschadigen van straatmeubilair). Dit is te wijten aan het gedrag van 
individuele weggebruiker. Op dit moment zijn er geen echte knelpunten.  
Uit de enquête gehouden onder de ondernemers is o.a. gebleken dat er een stijging is m.b.t. 
de onveiligheidsgevoelens in de bedrijven en op het bedrijfsterrein.  Hier kan de politie, en 
het KVO, iets betekenen om deze onveiligheidsgevoelens weg te nemen/te verminderen. 
  
De kracht van de goede samenwerking is mede te danken aan de inzet van de leden van de 
werkgroep en het feit dat er geen wisseling van leden heeft plaatsgevonden waardoor de 
kennis en het onderlinge relatie op het gewenst niveau bleef. De sfeer in de werkgroep is 
gewoon goed te noemen. 
 
Brandweer 
De brandweercijfers van 2015 en 2016 laten een laag aantal OMS meldingen zien bij een 
gering aantal adressen. Dit is het gevolg van de actie TOOM binnen de Veiligheidsregio’s .  
Het aantal branden bevindt zich op een zeer laag niveau (nadert 0 !). 
Tijdens de schouwen worden steeds minder vaak brandgevaarlijke situaties met containers 
en pallets aangetroffen. Bij elke schouw zijn het er minder dan 5. Die worden vervolgens wel  
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bezocht door de brandweer. In de afgelopen periode is er geen “combicontrole” door Politie, 
ODR en brandweer op alle adressen uitgevoerd. De wens ligt er om dit wel weer te gaan 
doen. Er zijn geen calamiteitenplannen voor Pavijen Culemborg. 
 
Gemeente 
De vertegenwoordiger vanuit de gemeente heeft een dubbelrol in de werkgroep (voorzitter 
en secretaris). Het voornemen is dat te gaan wijzigen in de nieuwe periode door extra inzet 
vanuit ondernemerszijde, zodat ook vanuit de gemeente er meer ruimte is voor een 
inhoudelijke inbreng in de werkgroep.  
Het aantal meldingen via de meldlijn is licht toegenomen, een belangrijk deel van het aantal 
meldingen komt overigens van de werkgroep (2x per jaar de schouw). 
 
Conclusie  
Op basis van de analyse constateert de werkgroep dat zij nog steeds op de goede weg 
zitten. De werkgroep is reeds vanaf 2005 succesvol aan de slag en “in control” . De cijfers 
zijn voor een dergelijk groot bedrijventerrein uitstekend te noemen. Opvallend zijn de 
gestegen percentages voor onveiligheidsgevoelens en overlast. Voor de stijging van de 
onveiligheidsgevoelens heeft de werkgroep geen verklaring. Dat zal de werkgroep de 
komende periode moeten zien te achterhalen bij de bedrijven. Vervuiling, hard rijden en 
parkeren springen er uit. Bij de verdere overlast past een nuancering, omdat veel 
respondenten bij de specificering aangeven eigenlijk geen tot weinig overlast blijken te 
hebben ondervonden. Voor de werkgroep blijft de uitdaging nu het laaghangend fruit al lang 
geoogst is de samenwerking vol te houden en de betrokkenheid van de bedrijven te 
versterken.  
 
 
 
3. Doelstellingen 2016 – 2019  
 
De werkgroep heeft besloten om de thema’s welke reeds gehanteerd werden voor het 
bedrijventerrein te continueren.  
Voor het bedrijventerrein Pavijen spitst zich dat met name toe op de thema’s:  
 Onveiligheidsgevoelens 
 Overlast 
 Draagvlak 
 Beheer en Onderhoud 
 Bewustwording preventie inbraak/diefstal 
 Bewustwording preventie brandveiligheid 

 
De werkgroep heeft voor de periode 2016-2019 de hier onderstaande doelstellingen 
geformuleerd. 
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Pavijen Doelstelling 2016 Resultaat  Doelstelling 2019 

Tevredenheid onderhoud en 
beheer 

70% 77% 
(was 75%) ≥75% 

Onveiligheidsgevoelens in 
bedrijf terugdringen 

≤15% 20% 
(was 10%) ≤15% 

Onveiligheidsgevoelens op het 
bedrijventerrein terugdringen 

≤15% 18% 
(was 13%) ≤15% 

Overlast terugdringen ≤20% 45% 
(was 16%) 30% 

Vernieling terugdringen ≤20% 23% 
(was 23%) ≤15% 

Ondernemers stimuleren het 
eigen terrein op orde te 
houden teneinde een goede 
uitstraling te behouden 

Continueren Ja, gericht 
na schouw Continueren 

Bewustwording 
Diefstal/Inbraak 

Ondernemers worden 
geïnformeerd over 
preventieve 
maatregelen/tips/trucs 
en het belang 
daarvan in het kader 
van diefstal/inbraak 

Ja Continueren 

Bewustwording 
Brandveiligheid - - 

Ondernemers 
worden 
geïnformeerd over 
preventieve 
maatregelen en 
het belang 
daarvan in het 
kader van 
brandveiligheid 

Percentage ondernemers 
geconfronteerd met inbraken 
terugdringen  

≤7% 6% 
(was 7%) Vervalt 

Melding/Aangiftebereidheid 
verhogen (gemiddeld) Handhaven 49% 

(was 36%) ≥40% 
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4. Planning en Uitwerkingsschema geselecteerde maatregelen 
 

 Planning en Uitwerkingsschema  Maatregelen Wie 2017 2018 2019 Voortgang 

 Kwartaal  1e  2e 3e  4e  1e  2e 3e  4e  1e  2e 3e  4e   
 Onderhoud en Beheer /Overlast                
1 Website gemeente Culemborg inzake veilig 

ondernemen wordt up to date gehouden (1) en het 
meldnummer en buiten app van de gemeente wordt 
gecommuniceerd naar de ondernemers (2) 

G en W  X 
(2) 

  X 
(2) 

   X 
(2) 

   (1)  

2 werkgevers en werknemers stimuleren (via website 
en nieuwsbrief) alle overlastincidenten te melden.  

O    X    X    X  

3 Ondernemers informeren over 
‘verantwoordelijkheid’ onderhoud en beheer van 
eigen terreinen en attenderen op het hoe en 
waarom van schoon, heel en veilig indien nodig 

O en W   X    X    X   

4 De tijdens de schouw geconstateerde zaken 
worden in een actielijst gezet en door de 
betreffende probleemeigenaar opgelost indien de 
prioriteiten en budget het toelaten. De actielijst 
wordt iedere werkgroepvergadering doorgenomen. 

W X X X X 
 

X X X X 
 

 X X X X  

5 Zichtbaarheid van de schouw vergroten door er 
meer ondernemers bij te betrekken en bevindingen 
te communiceren 

G    X    X    X  

6 Monitoren van de leegstand en waar mogelijk 
oplossen 

O en G X X X X 
 

X X X X 
 

 X X X X  

7 Bedrijven/organisaties informeren dat het 
ondernemersfonds Pavijen mogelijkheden kan 
bieden projecten op het gebied van schoon, heel en 
veilig op te starten 

O             Tot hercertificering 

8 Onderzoeken of het maken van een 
fiets/wandelroute over Pavijen te realiseren is  

O en G    X          

9 De actuele stand van zaken op de website KCB 
www.kcbculemborg.nl  bij houden en na iedere 
werkgroepvergadering een korte samenvatting als 
nieuwsflits mailen naar de bedrijven 

O X X X X 
 

X X X X 
 

 X X X X  

 Inbraak, Diefstal, Aangifte               
10 Bedrijven blijven stimuleren alle incidenten te 

melden en/of aan te geven 
O  X    X    X    

11 Politie reikt duidelijke handleiding  aan inzake 
aangifte/melding en verspreiden onder de 
ondernemers 

O en P   X  X    X     
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Planning en Uitwerkingsschema geselecteerde 
maatregelen 

Wie 2017 2018 2019 Voortgang 

 Kwartaal  1e  2e 3e  4e  1e  2e 3e  4e  1e  2e 3e  4e   
 Inbraak, Diefstal, Aangifte               
12 Bedrijven maken kennis met de wijkagenten en 

krijgen tips/trucs om inbraken te voorkomen tijdens 
een ledenbijeenkomst en/of/via digitale 
nieuwsbrieven  

O en P   X    X    X   

 Onveiligheidsgevoelens               
13 Periodiek terugkoppeling incidentencijfers naar 

KVO-B werkgroep. Tijdens iedere werkgroep 
worden relevante incidenten gemeld en besproken 

B, P en G     X     X      

14 Ondernemers informeren over en stimuleren tot het 
maken van een RI&E en BHV-plan via nieuwsflits 

O    X    X    X  

15 Ondernemers wijzen op het bestaan van 
www.aed4.eu , de website waar je AED’s kunt 
aanmelden en die een overzicht van bestaande 
AED’s biedt en ondernemers stimuleren hun AED’s 
daar aan te melden 

O   X    X     X  

 Cybercrime/Ondermijnende Criminaliteit               
16 Ondernemers specifiek informeren over cybercrime 

en ondermijnende criminaliteit en wijzen op 
mogelijkheden om te voorkomen dat men hier 
slachtoffer van wordt 

O en P   X    X     X  

17 Bedrijven stimuleren de Toegankelijkheid/ 
Beveiliging van hun Wifi-Netwerken te testen en zo 
nodig passende maatregelen te nemen 

O  X    X    X    

 Brandveiligheid               
18 Ondernemers worden geïnformeerd over relevante 

websites op het vlak van brandveiligheid (denk aan 
Brandweer, CCV e.d.)   

B en O  X    X    X    

19 Bij brandonveilige situaties op de bedrijfskavels 
(met name situaties als containers, pallets en 
buitenopslag) wordt door de brandweer na de 
schouw het bedrijf bezocht (jaarlijks bijhouden en 
duiden). 

B     X    X     

20 Bespreken of de zgn. “combicontrole” door Politie, 
ODR en brandweer opnieuw kan worden uitgevoerd 

B,G en P    X          

 Verkeersveiligheid               
21 De verkeerssituatie aan de Erasmusweg/Rolweg 

lijkt onveilig. Hier wordt de vinger aan de pols 
gehouden en indien noodzakelijk wordt actie 
ondernomen   

W    X 
 

   X 
 

   X  
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Planning en Uitwerkingsschema geselecteerde 
maatregelen 

Wie 2017 2018 2019 Voortgang 

 Kwartaal  1e  2e 3e  4e  1e  2e 3e  4e  1e  2e 3e  4e   
 Communicatie               
22 Terugkoppelen resultaten en behalen certificaat  

(evt. kopieën verstrekken en attenderen op 
mogelijke korting op de verzekeringen in het kader 
van het keurmerk) 

O X             

23 Na ieder werkgroepvergadering (4x per jaar) wordt 
een kort resumé van de stand van zaken gemaakt 
en als nieuwsflits verzonden naar de partners en 
bedrijven 

W X X X X 
 

X X X X 
 

 X X X X  

 Evaluatie               
24 Jaarlijks vindt binnen de werkgroep KVO-B  

evaluatie en schriftelijke verslaglegging plaats in de 
KVO maatregelenmatrix 

W     X    X     

B=brandweer, G=gemeente, P=politie, O=ondernemers en W=Werkgroep  
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5. Borging, Communicatie en Evaluatie 
 
Het KVO-B is een proces dat door de partners is aangegaan voor een bepaalde tijd. Het proces dient te worden geborgd om de continuïteit te 
garanderen. Onderstaande matrix is daarvoor een hulpmiddel. 
  

 Borging, Communicatie en Evaluatie Wie Planning 

5.1 - Het KVO-B convenant wordt door partners stilzwijgend voor drie jaar verlengd 
- De gemeente is projectleider en bewaakt het KVO-B proces 
- De Nota Integrale Veiligheid 2015-2018 Culemborg wordt besproken in de werkgroep 
- De KVO-B werkgroep komt minimaal 3 keer per jaar bijeen 
- het KVO-B wordt een vast agendapunt van de relevante vergaderingen van de partners 
- Elke partij zorgt er voor dat zij altijd vertegenwoordigd is in het samenwerkingsverband 
- De eigen achterban wordt periodiek ingelicht over de te nemen/genomen maatregelen 
- De projectleider voert in overleg met de werkgroep de externe communicatie 
- Partijen overleggen met een vaste agenda en aan de hand van het plan van aanpak per kwartaal 
- Van ieder overleg wordt een schriftelijk verslag/besluitenlijst gemaakt 
- De resultaten worden een vast agendapunt van de vergaderingen van de werkgroep KVO 
- Relevante informatie wordt aangeleverd ten behoeve van elkaars websites/andere media 
- Partners communiceren periodiek naar eigen achterban 
- Periodiek bespreken incidentencijfers 
- Raadplegen van deskundigen indien noodzakelijk of gewenst 
- 1 per jaar schouwen van het  Businesspark. Hiervan wordt een verslag met een actielijst gemaakt 
- Jaarlijks vindt binnen de werkgroep KVO-B evaluatie en verslaglegging plaats onder de rubriek KVO 

maatregelen matrix. Resultaten worden vastgelegd en zo nodig vindt bijstelling plaats 
- Interne communicatie  
- Externe communicatie via diverse media (persbericht naar buiten bij certificering) 
- De projectleider legt  6 maanden voor het verlopen van het keurmerk contact met de procesbegeleider van 

MKB-Nederland 
- Minimaal 4 maanden voor hercertificering gaat men tot 1-meting over 
- Tenminste drie maanden voor hercertificering wordt een veiligheidsanalyse uitgevoerd en vastgelegd in een 

evaluatieverslag. de analyse van 2016 is het referentiekader 
- Naar de certificerende instantie wordt een aanvraag tot hercertificering gezonden 
- Tussenbalans opmaken op basis van tevoren afgesproken toetsingscriteria 

Partners 
Gemeente 
KVO-B werkgroep 
KVO-B werkgroep 
Partners 
KVO-B werkgroep 
Ondernemers 
KVO-B werkgroep 
Ondernemers 
KVO-B werkgroep 
Partners 
Ondernemers 
Partners 
KVO-B werkgroep 
KVO-B werkgroep 
KVO-B werkgroep 
OCM 
 
Partners 
KVO-B werkgroep 
Projectleider 
 
KVO-B werkgroep  
KVO-B werkgroep 
 
Projectleider 
KVO-B werkgroep 

December 2016 
Tot Hercertificering  
4e kwartaal 2016 
Tot Hercertificering  
      `          ` 
      `          ` 
      `          ` 
      `          `        
      `          ` 
      `          `           
      `          ` 
      `          ` 
      `          ` 
      `          ` 
      `          ` 
      `          ` 
      `          `  
      `          `  
      `          `  
Zo nodig 
Juni 2019 
 
september 2018 
september 2019 
 
oktober 2019 
oktober 2019 
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- Bijstelling vindt plaats op basis van de evaluatie resultaten van schouwen, enquête vragenlijsten partners  
- Reserveren van Auditkosten KIWA  en een bedrag van  € 1000,= ex BTW (prijspeil 2016) als bijdrage in de 

begeleidingskosten MKB-Nederland bij de volgende hercertificering 
- Relevante documenten worden minimaal 6 jaar bewaard 

KVO-B werkgroep 
KVO-B werkgroep 
 
KVO-B werkgroep 

november 2019 
december 2019 

5.2 Hercertificering KVO-B werkgroep december 2019 
B=brandweer, G=gemeente, P=politie, O=ondernemers en W=Werkgroep  
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6. Structuur samenwerkingsverband 
 
Het project wordt uitgevoerd door de Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen Pavijen  en 
bestaat uit de volgende organisaties:  
 
Organisatie Functies 
Gemeente Culemborg Voorzitter/Secretaris  
Ondernemers Pavijen Deelnemer 
Politie Deelnemer  
Brandweer Deelnemer 

 
Elke partij legt verantwoording af aan zijn eigen organisatie. Elke partij neemt zijn eigen 
verantwoordelijkheid bij het uitvoeren van de maatregelen. Bij personeelsmutatie wordt door 
het betreffende lid van de Werkgroep een vervanger aangesteld. Het vertrekkende lid van de 
Werkgroep zorgt voor de nodige kennisoverdracht.   

 
7. Evaluatiemomenten  
 
Minimaal drie maal per jaar komt de werkgroep bij elkaar om de voortgang van de 
maatregelen te bespreken. De Werkgroep vergadert aan de hand van de volgende vaste 
agenda: 

 
1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Bespreken voortgang “plan van aanpak” 
4. Communicatie naar Partners en Ondernemers 
5. Wat verder ter tafel komt 
6. Rondvraag 
7. Sluiting 

 
De vergaderdata tot aan de hercertificering in 2019 worden na de audit van KIWA in de 
daaropvolgende vergadering van de werkgroep telkens voor een jaar vastgelegd.   
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8. Bijlagen 
 
Bijlage 1 Karakteristiek Bedrijventerrein Pavijen te Culemborg 
 
 
Het bedrijventerrein Pavijen kenmerkt zich door een grote variatie aan bedrijvigheid en is  
deels in de jaren ’50 en ’60 ontwikkeld. Het bedrijventerrein kenmerkt zich door de 
aanwezigheid van een groot aantal bedrijven uit de groothandelssector en distributiesector 
en de meubelbranche. Op het bedrijventerrein Pavijen zijn zo´n 300 bedrijven gevestigd. 
Daarmee is Pavijen één van de grotere bedrijventerreinen in de provincie Gelderland.  
 
Op het bedrijventerrein liggen de volgende straten: 
 
Nijverheidsweg; Energieweg; Industrieweg; Staalweg; Randweg; Beesdseweg; Parallelweg 
West; Houtweg; Erasmusweg; Plantijnweg; Pascalweg; Morseweg; Bellweg; Rommersteeg; 
Costerweg; Parijsch, Ohmweg, Newtonweg, Dieselweg, Rolweg, Marconiweg, 
Gutenbergweg, Blokdrukweg, Textielweg. 
 
 
Het bedrijventerrein Pavijen worden begrensd aan: 

Noordzijde:   Wethouder Schoutenweg   
Oostzijde  : Parallelweg West  

 Zuidzijde  : Provinciale weg N-320 
Westzijde:   Laan naar Parijsch 
 
 
 

 
 
Plattegrond Bedrijventerrein Pavijen Culemborg 



Plan van Aanpak KVO-B Bedrijventerrein Pavijen  
 

18 
 

 
 

 
Luchtfoto bedrijventerrein Pavijen Culemborg 
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Bijlage 2 Procesgang Werkgroep KVO-B Pavijen 
 

Datum Actie  Resultaat 

December 2014-
Oktober 2016 

Periodiek Overleg conform Plan 
van Aanpak (PvA) 

Periodiek bijstellen 
Maatregelenmatrix  

Juni 2016 Aanvraag procesbegeleiding  
MKB- NL. 

Aanvraag toegekend 

10 juni 2016 Startoverleg Procesgang bespreken en 
vervolgafspraken maken 

Augustus/September 
2016  

voorbereiding proces 
hercertificering 
 

Start proces hercertificering KVO-B 
Procesgang bespreken en voortgang 
maatregelen 

September 2016 Uitzetten enquête onder 
ondernemers en vragenlijsten 
(o.b.v. gegevens) onder KVO 
partners. 

Gegevens vergaren t.b.v. 
veiligheidsrapportage 

September 2016 Schouw Input nieuwe PvA 
Sept./Okt. 2016 Maken Veiligheidsanalyse 1e Plan van Aanpak beschikbaar 

voor werkgroep 
11 oktober 2016 1e Werkgroepvergadering: 

bespreken veiligheidsanalyse, 
evaluatie en voortgang 
maatregelmatrix 2012-2014 

Input voor nieuwe Plan van Aanpak  

15 november 2016 2e Werkgroepbijeenkomst 
Bespreken plan van aanpak en 
concept Auditplan.  

2e versie Plan van Aanpak 

20 november 2016 Plan van aanpak wordt ter 
goedkeuring en vaststelling 
voorgelegd aan werkgroep KVO-B. 

Definitief maken Plan van Aanpak en 
opstellen definitief Auditplan. 

29 november 2016 Inzenden documenten t.b.v. Audit 
naar KIWA (Certificerende 
Instantie). 

Documenten min. twee weken voor 
auditdatum bij KIWA.  

13 december 2016  Audit t.b.v. Certificaat ‘Continue 
Samenwerken’ 

Eventueel bijstellen documenten 

NTB Uitreiken Certificaat  
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Bijlage 3 Samenstelling werkgroep KVO-B Pavijen 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Naam Functie  Namens  NAW-gegevens 

André  Rotink  Voorzitter / 
Secretaris 

Gemeente 
Culemborg 

Postbus 136 
4100 AC Culemborg 
0345-477700 
a.rotink@culemborg.nl 

Jan Jansen Lid  Veiligheidsregio 
Gelderland Zuid  

Postbus 1120  
6501 BC Nijmegen 
088 4575908 
jan.jansen@vrgz.nl  

Ron van 
Vossen 

Lid Kring Culemborgse 
Bedrijven 

Newtonweg 11 
4104 BK Culemborg 
0653210801 
ron.vanvossen@pfeiffer-vacuum.nl  

Gerard van 
den Akker 

Lid Politie Oost 
Nederland team de 
Waarden 

Triosingel 34 
4101XC Culemborg 
06-53396874 
gerard.van.den.akker@politie.nl  

Ben. Wammes Lid Stichting Pavijen Postbus 30 
4100 AA Culemborg  
0345-474211  
ben.wammes@gispen.nl 

Henk. 
Visscher 

Lid Stichting Pavijen Pascalweg 29 
4104BECulemborg 
0345 - 545529 
henk@visscher.nl 

Vincent Jägers Lid Ondernemer 
Pavijen 

Pascalweg 8 
4104 BG Culemborg 
0345-513738 
info@jagersbanden.nl  

Elly Schippers Ondersteuning 
secretaris 

Stichting Pavijen Info@schippermanagementsupport.nl 
0622248231 

Henny 
Bekkema 

Procesbegeleider MKB-NL  06-11351693 
bekkema@vnoncw-mkb.nl  
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Bijlage 4 Taken, Bevoegdheden en Financiën KVO-B werkgroep  

Pavijen 
 

Algemeen 
 Het deelnemen aan de werkgroepvergaderingen. 
 Het aanspreekpunt voor KVO binnen de eigen organisatie/achterban. 
 Het uitdragen van een positief beeld over het Keurmerk Veilig Ondernemen teneinde het 

draagvlak bij ondernemers en andere partijen te vergroten. 
 Zich inspannen om de maatregelen tot uitvoering te (laten) brengen. 
 Het communiceren van de resultaten naar de eigen organisatie/achterban. 
 Het signaleren van knelpunten. 
 Het initiëren van voorstellen van maatregelen. 
 Het aandragen van mogelijk toepasbare financieringsmogelijkheden/subsidies. 
 Voorbereiding van besluitvorming over maatregelen (via eigen organisatie/achterban). 
 
Specifiek  
 
Gemeente (Voorzitterschap/Secretariaat) 
 Zit de werkgroep voor 
 Plant en organiseert de vergaderingen minimaal 4 keer per jaar. 
 Bewaakt de actielijst en uitvoeringstermijn voor de maatregelen. 
 Verzamelt en levert cijfers inzake meldingen ten behoeve van de 

werkgroepvergaderingen. 
 Coördineert communicatie in dit verband over relevant gemeentelijk beleid voor de 

werkgroep op ondernemersbijeenkomsten/nieuwsbrieven/website. 
 Notuleert overleg en afsprakenlijst en verspreidt dit onder de werkgroepleden. 
 Levert expertise op het gebied van beleid. 
 Vertegenwoordigt de gemeente in de werkgroep. 
 Draagt intern bij de gemeente zorg, voor de uitvoering van de maatregelen, zoals in het 

convenant bedoelt.  
 
Ondernemers  
 Draagt zorg voor de communicatie naar achterban via nieuwsbrieven, etc.  
 Vertegenwoordigt de ondernemers in de werkgroep. 
 Lid namens ondernemersinitiatief 
 Vertegenwoordigt de ondernemers in de werkgroep. 
 Draagt zorg voor de uitvoering van de maatregelen zoals in het convenant bedoeld.  
 Communiceert direct en indirect met de ondernemers op het bedrijventerrein. 
 
Brandweer 
 Schrijft en levert artikelen/cijfers op het gebied van brandveiligheid. 
 Levert expertise op het beleidsveld en deskundigheid brandveiligheid. 
 Vertegenwoordigt de Brandweer in de werkgroep. 
 Draagt intern bij de brandweer zorg voor de uitvoering van de maatregelen, zoals in het 

convenant bedoelt.  
 
Politie 
 Schrijft en levert artikelen/cijfers op het gebied van veiligheid en criminaliteit. 
 Levert expertise op het beleidsveld en deskundigheid van politie en veiligheid.  
 Vertegenwoordigt de Politie in de werkgroep. 
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 Draagt intern bij de politie zorg voor de uitvoering van de maatregelen, zoals in het 
convenant bedoelt.  

 
Financiën  
 
De werkgroep KVO draagt zorg voor de uitvoering van de maatregelen in het beschreven 
plan van aanpak zoals in het convenant bedoeld. In het huidige plan van aanpak kunnen 
maatregelen uitgevoerd worden conform de huidige begrotingen van overheidsinstanties uit 
de werkgroep.  
 
De werkgroep maakt gebruik van de volgende financieringsmogelijkheden: 

 Inzet reguliere budgetten van overheidsinstanties  
 Mogelijke bijdrage ondernemers; 
 Subsidieregelingen van het Rijk, de Provincie, etc. 

 
Inzet van uren van de werkgroepleden vindt plaats voor rekening van de eigen persoon/ 
organisatie. 
 


